
Bases del 1r concurs de Fotografia Matemàtica de l’INS MIRAMAR  
(Curs 2017-2018) 

● En aquest concurs hi poden participar alumnes d’ESO i Batxillerat, professors i PAS. Els              
participants cedeixen els drets de publicació de les fotografies participants a l’INS MIRAMAR             
(Per a la seva publicació a la web del centre). 

● Hi haurà sis nivells: 
○ Nivell ESO1: 1r  d’ESO 
○ Nivell ESO2: 2n  d’ESO 
○ Nivell ESO3: 3r  d’ESO 
○ Nivell ESO4: 4t  d’ESO 
○ Nivell BTX: 1r i 2n de Batxillerat 
○ Nivell PROF: professorat i PAS 

● Es poden presentar un màxim de dues fotografies per participant. 
● Les fotografies han de ser fetes pels participants. 
● No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin originals. En cap cas s’aceptaran               

fotografies descarregades d’Internet, ni escanejades per cap altre mitjà gràfic, ni amb cap             
tipus de retoc fotogràfic que canvii el seu contingut. El jurat comprovarà minuciosament             
l’autoria de totes les fotos premiades fins al punt de poder exigir al participant que demostri                
la seva autoria. 

● Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic               
de l’obra, amb gràcia i originalitat. 

● Les fotografies s’entregaran en paper fotogràfic en un tamany mínim de 10 x 15, a qualsevol                
professor/a de Matemàtiques o EViP en classe (els professors i PAS hauran d’entregar-les a              
consergeria), enganxades a una cartolina de tamany DIN-A4. A la part superior anirà el títol,               
després la foto i en la part inferior la descripció o comentari. A la part posterior s’anotaran les                  
dades de l’autor/a (modalitat del concurs, nom i cognoms, curs, DNI).  

● La data límit de recepció de fotografies serà el 13 d’abril del 2018 a les 14 h. 
● El no compliment de les indicacions especificades a les bases comportarà la desqualificació. 
● El jurat estarà format per professorat del centre i valorarà l’originalitat i idoneïtat del títol, la                

qualitat plàstica i tècnica de la imatge, el seu contingut matemàtic i l’explicació donada.  
● El veredicte del jurat es publicarà el dia 23 d’abril al web de l’institut. 
● El lliurament de premis es farà el día 23 d’abril integrat en la festivitat de Sant Jordi. 
● Premis: 

○ En totes les modalitats el premi serà un xec regal per tal de bescanviar material o                
llibres en alguna papereria del municipi. 

● Tot el material generat pel concurs de fotografia es podrà trobar a la web del centre. La                 
utilització didàctica, no comercial, d’aquest material és lliure sempre que s’indiqui el títol i              
l’autor. 

 
Consultes 
Per a qualsevol consulta pregunteu al vostre professor de matemàtiques o EViP. 


